

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	المعجم الجغرافي للأمبراطورية العثمانية
	مقدمة الناشر
	مقدمة المترجم
	المناطق الجغرافية القديمة المتكررة مرارا
	التصدير
	مقدمة المؤلف
	باب الألف
	أبانه
	إبريم (بريميس، براقا)
	إبصاره
	أبوتيج
	أبو سراي
	أبوليونت (أبولونيا)
	أبو ليونت كولي (بحيرة أبولونياتيس)
	إپصاره (بسيريا، بسيرا)
	أتره پول
	أتقياسي چايي
	أتقياسي طاغ
	آتنه
	آجه آباد
	آجه سو
	أجي طوزكول (أسكانيا)
	إختمان
	أخته بولي (أغثوبولس)
	أخلاط
	أخميم (بانوبولس، شمنيس)
	آخيكريه (هي عند بطلميوس وإسطرابون إيكاريا وعند بلينس إيكاروس)
	أخيولي (أنخيالوس)
	أدرمد
	أدرنه (أدريانوبولس، أورستيا)
	أدره ميد (أدراميتيوم)
	إدفو (أبولينوبولس ماغنا)
	إدليب
	أدنه
	أدي يمان
	أراج
	أراوند
	إربد
	أربعة المعروفة
	أربل
	أربيل
	أرپاز
	أرپاز صويي (أرباسوس)
	أرتمد
	أرتوين
	أرته
	أرجيش
	أرجيش طاغ (قديما جبل أرغيوس)
	أرخوه
	أردشان
	أردك (أرتاكي)
	آردن . الأردن
	أردنوج
	أردو
	أرده (أرباسوس)
	أردهان
	أرزرپلانقه
	أرزنجان
	أرس (آراكسيس)
	أرسلان إيرمق (ليكوس)
	أرسلان برون (هيدرا)
	أرسوس
	أرسوف (أبولونيا)
	أرصوص (هي عند إسطرابون روسوس)
	أرضروم (ثيودوسيوبولس، كارينيتيس، غارين)
	أرغد خاني
	أرغلاستي
	أرغنى
	أرغوان
	أرقه (آركي)
	أرقة
	أركري قصري. هي عند اليونان أرغيرو كاسترون
	أركلي (هرقلية البونطس، أريبولوم)
	أركلي (هرقلية تراقية، برينثوس)
	أركلي قرمان (سيبيسترا؟)
	أركنه صويي (أغريانس)
	أركوب
	أركوچن
	أركين صو
	أرمناك
	أرمنت (أرمونثيس)
	أرمودلي
	إرميه (هي عند اليونان أرميرو)
	أرناود بلغرادي
	أرناود كويي (إستيا)
	أرناودلق
	أرنس
	أرن كويي (أوفرينيوم)
	أرواد (آرادوس)
	إروند
	أريحه (جيريكو)
	أريحا
	إرين كويي
	إزميد (نيقوميديا)
	إزميد كورفزي
	إزمير (سميرنا)
	أزناور
	إزنكميد
	إزنيق (نيقية بيثنية، أنتيغونيا)
	إزنيق كولي (قديما بحيرة أسكانيوس)
	إزورنيق (أرجنتينا)
	أزينهء أياثلوغ
	أزينهء قازطاغ
	أزينهء لادقية
	إسبارته
	إسباط
	أسبوصي
	إسپر (هيسبيراتيس)
	إستاروه (ستاروفا)
	إستاريا
	إستاري معدن
	إستانبول (قسطنطينوبولس، بيزنتيوم)
	إستانبول بوغازي )
	إستانكوي (كوس، مروبيا، مروبيس، كاريس)
	إستانكوي (كوس، آستيباليا)
	إستانوز
	إستانوز
	إستانوز چايي
	أستب
	إستراجه. ستراتزا
	أسترفچهـ. أوستروفيتزا
	إستروغه. ستروغه
	أسترومجه (تيبريوبولس) سترومنيتزا
	أستروه
	إستفان
	إستينجه
	إستنيه (سوسثنيوس، ستينوس، لاسثنس)
	أستوباليه (أستيباليا). أستروباليه
	استورجه
	إستولچهـ. ستولاتز
	إستيه. سيتيا
	إسحاقلو
	إسحاقلو
	أسدود
	اسطماليمنه
	إسعرد وسعرد
	إسفاكيه.
	إسقره پار. سكراباري
	أسقلان
	أسكدار (كريسوبولس). سكوتاري
	إسكر (إسكوس، أوسكوس، سكايوس)
	إسكليب
	إسكندرون (الإسكندرية التي قرب مدينة إيسوس)
	إسكندرون كورفزي (خليج إيسيكوس)
	إسكندرية
	إسكندرية
	أسكوب (سكوبي، مدينة جوستنيانا الأولى)
	أسكوب.
	أسكوبي
	أسكي إستانبول (إسكندرية طروادة)
	أسكي إستانبول
	أسكي أطالية (سيد، سيدا)
	أسكي بابا
	أسكي جمعة
	أسكي حصار (ستراتونيقيه)
	أسكي حصار (ديوسبولس، لاوديقية التي على نهر الليكوم)
	أسكي زغره (بريه، برويه)
	أسكي شهر (دوريلايوم، دوريليو)
	أسكي قره حصار (سينادا)
	أسكي قلفاتلي (إيليوم الجديدة)
	أسكيل
	إسلاطارچهـ. سالاتاريتزا
	إسلامبول
	إسلمية. سيلفانو
	الفهرس
	قسم الخرائط

	مكتبة عسكر



